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 عقدة أوديبَّوسر ليكرفؤاد الت

 

 نجاة  تميم

أحد األعمدة للعلوم فقط وإنما ٌشارك فً تكوٌنها   كونه دور األدب، بشكل عام، ال ٌقتصر على      

خرابط التحلٌالت النفسٌة كانت من أعمال وأحسن مثال على ذلك، حسب غتاري، أن أحسن . وإعدادها

لنفسً علما أن التحلٌل ا 1.بروست، بٌكٌت، جوٌس وأرتو ولٌس فقط  من أعمال فروٌد ، جونغ  والكان

وأن دقة التحلٌالت النفسٌة تعود إلى  حدر من التراجٌدٌا الٌونانٌة،المت ،ٌنبنً حول بطل األدب أودٌب

 2.األدب كما إلى علم األعصاب

، فً التحلٌل النفسًقول أسطورة الملك أودٌب لسوفوكلٌس، التً اعتمد سٌكمون فروٌد بطلها األدبً ت    

فبعد والدته تخلص . لٌوس وجوكاست بأن ابنهم سٌقتل أباه وسٌتزوج أمه( تٌب) أن منجما حذر حكام 

. لعرش الوحٌدورٌث اتبنوه وأصبح . ٌروب فً غابةبولٌب وم( كورٌنت)وعثر علٌه حكام  الوالدان منه

أراد بذلك تجنب عواقب تنبؤات . مستقبله ترك فورا كورٌنت ووالدٌهعندما عرف أودٌب بما ٌهدد 

منتصرا ( تٌب) ففتح البالد تلو األخرى إلى أن  وجد فً طرٌقه أباه الحقٌقى فقتله ودخل مدٌنة . المنجم

 . وتزوج أرملة الحاكم، أمه البٌولوجٌة

المغزى تروي أن باسل، ملك بولونٌا،  استشار األبراج لمعرفة مستقبل  هناك قصة أخرى تحمل نفس  

أن ابنه سٌصبح أعنف ملك عرفته  ،مباشرة بعد والدته وتبٌن له، من خالل المنجمٌن سٌسكمونابنه 

فهذا األخٌر وضع  ابنه فً  قلعة . البالد وأول عمل مشٌن سٌقوم به هو هزم وإخضاع والده الملك

عند ما بلغ االبن سن الرشد، قدمه أبوه الملك . م ما عدا مدرسه، كلوتالد، الذي ٌزورهمعزوال عن العال

العشرون سنة من السجن جعلت االبن . إلى أهل القصر لٌوم واحد وذلك لكً ٌجرب مصداقٌة األبراج

م وقد خلصته انتفاضة شعبٌة من هذه القلعة وهو فً حالة مرتبكة ال ٌعرف أٌصدق أ. ٌثور وٌغضب بشدة

لكن . ه لطلب الرأفة والرحمةالذي ركع أمامفعند قٌادته لهذه االنتفاضة هزم أباه . ال أنه سٌفلت من سجنه

فً الواقع جعلته ٌعٌد  وشًكه سٌسكمون بعد تحقٌق صحة التنجٌم حصل شًء غٌر متوقع هو أن حكمة

  3.أباه إلى منصبه

سٌسكمون  أنه واقع  ا اعتقده أودٌب ومأولها؛ أن 7 على وحدات مشتركة نتشمال  هاتان القصتان  

ا من واقع إلى واقع آخر أو باألحرى هرب. وحاوال الهروب منه وتفادٌه لكً ٌتقٌا شره كان مجرد وهم

 بصقة "وهذا ما سنراه فً قراءة الرواٌة الموسومة . ألن األول لم ٌكن إال شبٌها له. إلى الواقع الحقٌقً

  الهروب إلى الكتابةفالراوي كما الكاتب حاوال. فؤاد التكرلً للروابً ( 1002) "الحٌاة  فً وجه

 .الواقع الموهوم  إلى الواقع الوهم من خلصتلل

أودٌب كما سٌسكمون كانا إن . عن ما هو واقع وما هو وهمجعلنا نطرح أسبلة هذا النوع من القصص ٌ  

لكن هذا الواقع لم ٌكن واقعا حقٌقٌا . الخطأا الوقوع فً لذلك حاوال  أن ٌتجنب. ٌعتقدان  أنه الواقع ال محالة

كلٌمون روسً فإن حسب . فكانت النتٌجة  ارتكاب حماقة  .نى آخر الوهموإنما الواقع اآلخر أو بمع

أما الشكل فهو . تشبث بمواضٌع ساخرةالالمضمون هو عبارة عن إظهار . شكلللحماقة مضمون و
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الموضوع بشكل عام كأنه من وحً الموروث أو الوسط  فً الحالة األولى فإننا نتقبل7 نوعان مختلفان

فهذه حماقة 7 أم ال جٌداللحماقة، أي أن نعرف إذا كان الموضوع  ةالعام ةالثقافً، دون أن نطرح المشكل

 معان ناضج؛ع ال ٌُقبل إال بعد إأما فً الحالة الثانٌة، فإن الموضو. طابشة وعفوٌةمن الدرجة األولى 

على ضوء هذه الحٌرة، اتخذنا منحا و. نعرف جٌدا أننا ٌجب أن نتجنبهاة الحماقة، وننا نعً مشكلبمعنى أ

 ، فً هذه الحالة،أن الحماقة7 "بقول هٌغل  ، و ٌمكن أن نستشهدفهذا المنحى لٌس إال الحماقة بعٌنها. ذكٌا

  4."أصبحت واعٌة بنفسها

هاتٌن فً . سٌسكمون دٌب وكذلكٌصٌب أو أما الوحدة المشتركة الثانٌة واألهم هً العنف الذي  

هذا  .ف األبناء على اآلباء، تعرض األبناء لعنف قاسً من طرف آباءهم وذلك خوفا وتفادٌا لعنالقصتٌن

 "خاتم الرمال" ،2630" الوجه اآلخر" منها التخبط مع عقدة أودٌب نالحظه فً رواٌات فؤاد التكرلً

الساعة لم تكن "، (2621")ٌل المنطفاالقند"، (2622)"همس مبهم"وقصصه الموسومة  ،2662

أودٌب الملك "وكذلك فً مسرحٌة ( 2665" )الحابط والحكاٌات الحزٌنة"، (2660" )خامسةال

  (.2654")السعٌد

ً الكتابة القاسٌة فً أسلوب بٌن الواقع صدمت ،"بصقة فً وجه الحٌاة" الموسومةلرواٌة ل عند قراءتً  

لكن ما لفت نظري هو الجرعة الفظٌعة . فٌة عن اإلنسان والحٌاة والوجودوالوهم كما شدتنً األفكار الفلس

ٌرتفع بناؤه الهجٌن " هذا النص الذي. من العنف والتذمر التً تستحوذ على النص من بداٌته إلى نهاٌته

أخٌرا إلى هدم بنابه لكً ٌتواصل  ل التمر  العشوابً فً المحرمات متحدٌا كل القٌم المتوارثة من خال

وٌقول جاك درٌدا أن النص لن ٌكون نصا إال  22ص". علً وعلى أعدابً"مثل شمسون  فسه صارخبن

لحظة " فقط" ٌبقى كل تأوٌل هولكن   5."إذا أخفى ألول وهلة وألول قارئ قانون تكوٌنه وقاعدة لعبته

ى فالنص بنٌة داللٌة  ٌجب عل" 6."واحدة فً صٌرورة واحدة وبذلك ال ٌمكن رفض أي تأوٌل آخر

الكتابة فهً غٌر  "أما. ٌجب أن نكون متعددٌن لكً نستطٌع أن نالحظ 7 ."القراءة النقدٌة أن تنتجها

  8."ممكنة دون عملٌة الكبت

بصقة فً وجه " رواٌته األولىكتب . 1005وفارقنا عام  2614فً بغداد عام  فؤاد التكرلًلد و    

 ،1004و 2616وبٌن . 1004عام " والالجوابالالسؤال " خٌرة كتب رواٌته األو 2616عام " الحٌاة

خ الكاتب أوضاع العراق من الحرب العالمٌة الثانٌة إلى تارٌخنا َّرأ. العراق بأحداث كثٌرة وعصٌبة َّمر

 .المعاصر

 

 البنية السردية

 7المستوى األول

راوح بٌن وٌروي لنا ما حدث معه فً فترة زمنٌة تت" أنا"ٌتحدث بالضمٌر المتكلم . الراوي أب متقاعد 

، معاون شرطة كان البطل الربٌس(. X261) العشرٌن ات القرنٌشهري نٌسان وأٌلول فترة أربعٌن

 .ٌحس بالعوز والضٌق ألنه ال ٌستطٌع أن ٌعٌل عابلته. متزوج وله ثالث بنات؛ صبٌحة، ماجدة وفاطمة
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 7 المستوى الثانً

 كتابة المدونات

تقع أحداث المدونات . ٌخ محددة وبفارق زمنً مختلفمدونة تحت توار 21كتب الراوي ٌومٌاته فً   

. أما بقٌة المدونات فكتبت فً شهر أٌلول ،السبع األولى ما بٌن شهري نٌسان وآب، ماعدا شهر تموز

الراوي هو ذاك األب الذي ال ٌستطٌع أن ٌفتح فمه لٌتفوه بشًء، ٌشك فً أمر بناته ولكن ال حول وال 

 زوجها ما ٌجري حوله وما تعمللبناتها عرسان على طرٌقتها وتخفً عن  الزوجة تحاول أن تجد. قوة له

ٌبدو أن األب  .خصوصا ساجدة وفاطمة فإنها تداري علٌهما حتى إذا تأخرن. ناتها خارج البٌتب

ناهٌك عن منعهن من الخروج . فهو ال ٌستطٌع مواجهة بناته وال حتى ٌسألهن أو ٌعاتبهن. غابب\حاضر

فاطمة األحب إلى وخصوصا  هنٌشفق علٌ لكنه فً نفس الوقت. البٌت بدون مبرر لٌال والتأخر خارج

 .قلبه؛ ابنته المفضلة

زنا المحارم  والتً خصها  رواٌة التً ٌعتبرها النقاد" بصقة فً وجه الحٌاة" إن رواٌة التكرلً      

د كسر حاجز هً فً رأًٌ أنضج بكثٌر من مجر" مقدمة نص ملعون"الكاتب  بمقدمة  تحت عنوان 

األمل الوحٌد والطرٌق المنفرد والطرٌقة "ففً هذه المقدمة الفرٌدة، نالحظ أن الكتابة  هً  .التابوهات

كبٌر جدا من هذه األزمة ذات الجوانب المتعددة ى أذ فذة التً اتبعها للخروج دون أيالصحٌة ال

دافع الحقٌقً لكتابة هذه الرواٌة وأن  ظروفا اجتماعٌة، اقتصادٌة وسٌاسٌة كانت هً ال 24ص ".التعقٌد

 . 2616وآب   2615ببغداد ما بٌن شهري حزٌران 

المؤلف الذي اكتشفه من خالل نصه هو الصورة  التً ٌوحً لً بها هذا \ٌقرأ جنٌت بأن الكاتب   

أما هذه الرواٌة فهناك عدة عوامل تتداخل فً تحلٌلها؛  9.النص؛ المؤلف متورط كصورة له فً النص

 .الهروب من الواقع المرٌر ثم مشروع الكتابة بحد ذاته أولها

   الواقع الموهوم أم الواقع الوهم؟

ٌعانً من " ذاك األب المسكٌن" إن الراوي. هكذا تبدأ الرواٌة بثالث دقات رهٌبة معلنة اقتراب الصباح  

حٌاته الٌومٌة المرة  ٌكتب عن. ٌحاول أن ٌتبٌن كلمات ٌومٌاته على ضوء المصباح الضبٌل البعٌد. األرق

.. دعنً أتعلم السكون منك،7" ٌرقب الفجر وٌخاطبه. والعوز الذي جعله ٌسكت عن ما ٌجري داخل بٌته

. إنه على هذا الحال منذ تقاعده  قبل خمس سنوات"  11ص."وسكوت..وسكوت..فما حٌاتً إال سكوت

تذكر . بٌنه وبٌن بناته فً السلوك المشٌن؛ ال ٌختلف األمر كثٌرا كرٌاتهإن سلوك زوجته وبناته  تعٌد له ذ

ألم تكن أفعال المفوض المستوحاة من 7 "وٌتساءل. الشرطة وهو ٌضع الرشوة فً الدرج مفوض

ٌتطلع  .تألم للتعب الذي ٌراه فً عٌنٌهاٌنظر إلى ابنته فاطمة وٌ 10ص " مشٌنة تلوث االسم؟.. سكوتً

نه، ثم ٌستٌقظ  من غفوته وٌجد نفسه قد وضع القلم زمنا ع "كأجنبٌة"إلٌها فٌعجب بها ال كابنته وإنما 

 .صور هذه الغفوة ٌطلق علٌها سارتر الرؤٌة النعاسٌة. طوٌال ٌرقب النجوم التً تخفق قبل قدوم الصباح

ًٌمها أحد الممٌزات األساسٌة للصور النعاسٌة  أنها الو قبل و ..فعال وجها (فجأة)فإننا نرى  .المعرفة تق

. لشًء المشاهدالرؤٌة النعاسٌة ال تحتوي على توضٌح  أي توضٌح ا .لذلك  ولم نحترس منه هذا لم ننتبه

طرح  الشًء كأنه ظاهر أو قد فً الوعً النعاسً ال ٌُ .  ، واضحة كبداهة محسوسةبل فجأة تبدو دراٌة

للرؤٌة  ،قبل كل شًء ،فهذه المٌزة لهذه الوضعٌة هً التً تعطً. ظهر وإنما نعً فجأة أننا نرى وجها
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إن البطل الربٌس ال  10.فهً تطرح نفسها كبداهة حقٌقٌة وتختفً بنفس الطرٌقة. النعاسٌة مظهرا عجاببٌا

 .ٌكتب ٌومٌاته إال لٌال وقد ٌنقلها غالبا بعد شرود ذهنً أو غفوة ٌستفٌق منها

بق أن حرق إنه مرتبك ومحتار فً أمره؛ مع هذا ال ٌعرف  هل سٌبقً على ما كتب أم سٌحرقها كما س 

فبعد اثنتً  11ص "شٌبا ٌشبه العزاء..علنً أفٌد شٌبا" لكنه هذه المرة فهو مَصر على أن ٌبقٌها . سابقتها

هذا الٌوم لم  ٌخرج قط من . نٌسان  21نٌسان عاد وقرأ ما كتب ٌوم 15عشر ٌوما وبالضبط  ٌوم 

إنه ٌرى .نحدر إلى أسفل الهاوٌةفالشكوك تجعله ٌ. فما آلمه هو طلب شخص البنته على التلفون. البٌت

تنبهت إلى سخافة "ٌعود إلى وعٌه فجأة وٌقول . فً جمال ابنته جمال الكون والشًء الوحٌد الذي ٌواسٌه

العٌنٌن إلى هاوٌة  بمعصوأحسست أننً أقاد "  12ص". أفكاري وبعدها عن المنطق والعقل

تصدمه لدرجة أنه ٌحس بالذنب لمجرد  إن هذٌان الراوي وتقلٌده لمشاهد من الالوعً 13ص ".سوداء

تألمت لما عملت إنها الحٌاة القاسٌة حتى الموت التً تظهر لبصري الطرٌق الفظٌعة "7 التفكٌر فً ذلك

إحباط شخصً ووضع اقتصادي . إنه فً وضع ال ٌحسد علٌه. "البشعة وتجبرنً على السٌر فٌها

سٌاسً إذا أخذنا بعٌن االعتبار ما جاء فً مقدمة  وكذلك( الفقر، المحسوبٌة والرشوة)واجتماعً مزرٌٌن 

عن طرٌق الرفض الجدري أو عن 7 هناك طرق عدٌدة لرفض الواقعٌبدو أن !! فما من مفر. الرواٌة

ض ٌعولت" 7 وٌستعرض تحلٌله لذلك(.ال ٌجن أن)أراد  ال ٌجن المرء إذا(7 إي)كما ٌقول . طرٌق الجنون

مؤقت عن الواقع فً البتعاد باال ع  وذلك نسبٌا لمواجهة الواق الةحصل على حصانة فعالتوازن الذهنً ن

كامل فً حالة السقوط واستتار ( آثار الواقع تبقى عالقة فً الالوعً) حالة الكبت حسب شرح  فروٌد 

من وضوحنا أن نقرر عدم رؤٌة الواقع ا ودون أن نضحً بشًء من حٌاتنا ونستطٌع أخٌر. حسب الكان

  11.كفقه أودٌب  لعٌنٌه فً نهاٌة أودٌب الملك وهو تصرف عمٌاوي طوعً 7 ودهالذي نعً جٌدا وج

فظٌع حقا؛ إننً أخشى من األفكار التً ترٌد أن تولد فً ..فظٌع. " ٌستمر البطل الربٌس فً هذٌانه   

إن اضطرابه .  13ص".ذهنً، األفكار التً حبلت بها عواطفً زمنا وهً اآلن على وشك الوضع

لم أستطٌع النوم حتى هذه الساعة ." وهذا ما ٌسبب له األرق. الجنسً ٌجعالنه ٌعانً أكثر النفسً وعجزه

فانزوٌت فً  غرفتً أكتب هذه الكلمات المعذبة بلهف وشوق وأنا أشعر أننً أضمد جراحً ."من اللٌل

 . 14ص ."ذات السموم

وى الذي جعله حساس األقلكن اإلحساس بالخوف هو اإل. ماٌس 20لم ٌكن ٌرٌد أن ٌكتب شٌبا ٌوم   

نه بصعوبة ٌنظر إلى كما أ. الكتابة هً الحل الوحٌد لكً ٌستطٌع أن ٌواجه نفسه.ٌكتب هذه المدونة 

ٌقول أنه ٌكتب لكً ال ٌجن، وهذا ما ٌعنٌه، إنه ٌكتب الجنون، وقد ٌعنً ذلك، أكتب ( بتاي). دخابل نفسه

( التً تفصله عن المدونة السابقة الفترة)شر ٌوما ثالثة ع."12عن أن الكتابة تخٌف ناهٌك" لكً ال أخاف

والشك الفاتك السام ٌخزنً كل لحظة من لحظات النهار وكل ساعة من ساعات اللٌل، وأنا صابر على 

علمت 7 "فٌستطرد 16ص." ذلك ال أرٌد أن أنظر فً دخابل نفسً إال إذا دفعتنً الظروف إلى ذلك دفعا

مؤلمة قاتلة فخٌر لً أن أرى هذا وخٌر لً أن أكاشف به   باألمس أن الطرٌق مهما بدت شنٌعة

فمن الصعوبة ." اإلحباط واإلحساس بالخٌبة تجعله عاجزا عن إشباع رغبته الجنسٌة 16ص."نفسً

إنه غاضب وحانق لكنه تابه فً نفس  00ص."بمكان أن أشبع هذه الرغبة، فحاولت إال أنً فشلت

ماذا أستطٌع أن أعمل؟ إننً " فٌتساءل 02ص"مجهولٌن ٌخٌل إلً أننً حانق على أشخاص." الوقت

واالجتماعً، العابلً  ،علٌه؛ الوضع من حولهتعددة تسٌطر قٌوده الكثٌرة والم 01ص."مجبر، إننً مقٌد

هذا الخلو فً حٌاتً، فً حٌاة اإلنسان، كل إنسان، بدا لً ." ٌبدو له كل شًء ناقص، ٌحس بفرا  كبٌر
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لحٌوانات المطلقة؛ وخطر لً أن هذه الحٌاة الناقصة التً نعٌشها البد أن تكون دون فابدة للبشر، هؤالء ا

. إن هذه األفكار قد رفهت عنه شٌبا ما 00ص."شًء ال ٌدري ماذا ٌنقصه..من صنع شًء ناقص أٌضا

 لم تقف غٌر" لكن هذه األخٌرة ال تقف إلى األبد، ةلهنٌب كان ٌتمنى أن ٌتوقف القلم به كما توقفت أفكاره

ال تلتفت ..محطمة، ال تلتفت إلى الخلف..رٌبةة قصٌرة ثم استمرت بعدها جارٌة إلى األمام جبهنٌ

. بالرغم من الفرا  والحٌرة من أمره فإنه ٌرى هدفا فً حٌاته. فٌتٌه بعدها فً شوارع بغداد 00ص."قط

و أننً فً أثره هناك أمامً الشًء الذي أبحث عنه، ولقد أضعته زمنا وال أزال كذلك بفرق واحد ه"

ال ..ألننً أقوى ال أخشى"فهو متجه نحو غاٌة ٌسعى إلٌها  00ص."اآلن، ولن أفقده مطلقا هذه المرة

من ٌدرك  وٌتصور حالتً وأنا أكتب هذه 7 "ٌخاطب المتلقً وربما القارئ  02ص."أخشى الحٌاة

من كان ٌمكن أن ." الكلمات؟ إننً أضحك ، اضحك بسخرٌة وهزأ، أضحك بوحشٌة وفظاعة ال حد لهما

  03ص."أنا أضحك  بتفجع..بودي أن أمزق هذه الصفحات وأنا..تتشكل الحٌاة على شكله، كما أردت؟  آه

النقص الرمزي "الربٌسة ٌنطبق علٌها مفهوم الخصً، حسب الكان، الذي ٌعنً  شخصٌةال هنا نرى أن

ً  والفقدان الذي هو النقص وهو عكس الحرمان الذي هو النقص الخٌالً لشًء واقع"  لشًء خٌالً

التً نزلت  03ص"تلك االبنة الحنون" ٌهلوس وٌكتب عن ابنته فاطمة الراوي. لشًء رمزي  الواقعً

ٌجلس فً محل السابق منها شاب أنٌق غامض المالمح وبالقرب ..من سٌارة بٌضاء طوٌلة المعة كالمرآة

ته كاد أن ٌرتكب حماقة التً وهو فً هلوسا 03ص".ويالمالك السما..بالقرب جدا االبنة العزٌزة..منه

. ٌة ٌرثى لهاإنه فً حالة نفس. قفز مندفعا من الباص وارتطمت سٌارة بهذا األخٌر. كادت أن تودي بحٌاته

ولم ولم أقل ألنً فزع، جبان، ركٌك، متهافت، شٌخ، كلب، . "منه هزأٌضحك وٌإنه ٌرى أن العالم 

أٌتها القاذورات، أٌتها السموات، اضحكن علً فإننً أنا السخرٌة ."فهو ٌسخط على الكل...حشرة؟؟

رباه،  لم أكن عابشا على األرض فً جو طلق؛ . "ٌبدو أن حٌاته أقسى من  كتابات هذٌانه 05ص."الحق

 12ص."تحٌطنً الظلمة الخانقة وٌلفنً الهواء اللزج السام. كنت فً دهالٌز تحت طبقات األرض السفلى

أكتب حوادث حٌاتً، لوجب أن أسطر هنا أحالمً، ولعلها كوابٌس قبل أن تكون أحالما، لو أردت أن " 

ال أرٌد أن أحدد سٌر نفسً فً طرٌق  -وكما ٌجب أن ٌعلم دابما- التً تراءت لً لٌلتبذ؛ إال أننً 

إنها " إن ابنته التً ٌصب غضبه الجنسً إذا صح التعبٌر علٌها هً كل شًء فً حٌاته؛  06ص."أجهلها

ٌبدو أن ابنته هذه هً األمل وهً "   11ص."ملكة، إنها سلطانة، إنها دكتاتورة، إنها ابنة السماء، إنها هللا

وهكذا انقضت الساعات، ومضى الٌوم التالً، ولم ٌحدث لً شًء سوى أن الخوف . "الحٌاة بالنسبة له

وتأخذه رعدة من الكلمات آه هذا القلم المتعب الذي ٌخشى . قوى وتضخم حتى أجبرنً فأمسكت بالقلم

وها إنً أكاد ألمح الصباح ٌعلن وجوده فً نبضات النجوم . التً تجول فً ذهنً والتً أرٌد أن أخطها به

من كل هذا الهذٌان فإن  11ص " القلقة المضطربة، فمتى أٌتها الكابنات جمٌعا أعلن وجودي مثله؟

ٌانه فٌنتقم لنفسه فً عالمه اآلخر، عالم الراوي ٌبحث بالدرجة األولى عن إنسانٌته، وجوده وعن ك

 . الضٌاع والحرمان

الذي عاش بٌن الناس دون أن " التعيس" حادثة الشبح ماٌس تذكر الراوي 24بعد أربعة أٌام أي ٌوم   

على "إنه ٌتذكره هذه األٌام كثٌرا ألنه ٌحس بوضعه وألنه ٌعٌش مثله . ٌعرفوا عمله المشٌن مع ابنته

 ن أناس ال أشعر أننً منهم وال ٌشعرون هم ذلك؛ أقضً ساعاتً كما لو كنت غاببا عنهمهامش الحٌاة، بٌ

ذلك السكون  أجل، عدت إلى"  10ص....ال أراهم وال ٌروننً بفرق واحد قد ٌبدو بسٌطا هو أنً أراهم

أن الممٌت الذي فارقنً زمنا، فعاد فسٌطر علً سٌطرته السابقة المطلقة، وعدت معه وال عمل لً سوى 

ولكن أي معنى ٌحمل هذا السكون وهذا الصمت؟  أنا ال أعلم، ولٌست لً "..  10ص ..."أعٌش وأالحظ
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هواٌة خاصة فً أن أعلم؛ فما الفرق بٌن أعمى وبصٌر، ما دام االثنان مساقٌن إلى هوة ال محٌد لهما 

. احمٌم اطب صدٌقفً هذه المدونة ٌبدو أن الراوي ٌخا 10ص "كذلك؟عنها؟ فلنرح أنفسنا إذن، ألٌس 

وٌخٌل لً ٌا صدٌقً، أننا ٌمكننا أن نستنتج (. "األب)وتحاول تجنبه  س أن ابنته تشعر بالذنبإنه ٌح

ٌدفعها إلى ذلك عاطفة تشبه تأنٌب الضمٌر وإن ..مهملة لشأنً..وقد الحظت أن فاطمة..؟..ببساطة كذلك

ٌها أحٌانا كأنها تحاول أن تخفً قلقا باطنٌا وكان ٌبدو عل. كانت قرٌبة من الشعور باإلثم، الشعور بالخطأ

ٌتعاطف مع  الراوي 13ص.. " عمٌقا أو فكرة التنً تتردد على ذهنها فتؤدٌها أو تزعجها على األقل

وفً نفس الوقت ٌعاتب صبٌحة وساجدة؛ صبٌحة تحاول تقصً أخبار شبان من أبناء  ابنته فاطمة

تقوم بدور الدافع "ساجدة تستغل سذاجة فاطمة و. تخطر ببالها الجٌران لتقوم بعالقة، أما فكرة الزواج فقد

تجري الحوادث أمامه كأنها حلم ..إال كابن بشري ذو بشرة سمراء محترقة" أما األم فما هً". األصٌل 

ي فهو أٌضا ٌتساءل عن مدى قدرته على أما الراو. تلك األم عاجزة على فعل شًء. ال ٌستطٌع له تبدٌال

ترى هل أستطٌعه أنا؟ هل أستطٌع هذا األمر؟ هل أستطٌع؟ ! تبدٌل! تبدٌل. ذٌن هم علٌهتغٌٌر الوضع ال

  14ص.."هل أستطٌع؟ هل

مرة  ذكر اسمه) ًمحِ ماٌس، بدأت األم تحس  بوادر التغٌٌر على زوجها  12فبعد أربعة أٌام أي ٌوم   

خصٌا متبدل حقا، شعرنً أنا شهذا هو األمر الذي أ. "لقد خطا الخطوة األولى التخاذ موقفا. (واحدة

إن أبً هذه 7" لقد الحظت صبٌحة ذلك". على األقل، أما الداخل فأترك الكالم عنه متبدل فً الظاهر

فً الحق مرٌر كالحٌاة لكنها مرارة ال "  فٌجد الراوي أن قولها". األٌام كالرجل الذي لم ٌعرفنا من قبل

لم الذي تبعثه مرارة الواقع لفً حاجة قصوى إلى نفوس تشعرن بطعمها أٌتها المخلوقات النتنة فإن األ

  22ص."رفٌعة سامٌة لتستطٌع إدراكه

الراوي فً األٌام األخٌرة لتفكٌره فً تفاهة حٌاته  ملكتٌبسٌط  حزٌران فكان ضٌق نفسً 1أما ٌوم   

ٌعنٌه أن  ودخل مرحلة الالمباالة ولم إنه أصبح متفرجا. ت مساء مضطجع على الكنبة وكان الوق وهو

دخل . حاضرٌفكر فً أن ٌقوم بواجب األب أم ال؟ فهنا تطرح فكرة األب، رب األسرة، القابد الغابب ال

كانت حالتً غرٌبة، ولقد بقٌت 7" ما ٌجري لهٌتساءل عأحٌانا ٌعود إلى وعٌه و. مرحلة مرض األعصاب

بدا  23ص "طن شخص آخر؟دقابق ال أدري هل كانت تلك الظواهر والعواطف تتالعب فً باطنً أم با

لحنا حزٌنا ..أحسست" أحس بالبكاء للمرة األولى منذ وفاة والدته من سنتٌن؛. التعب ٌسري فً أطرافه

البكاء ألجل ..ٌنبعث من مكان ٌجاورنً، لعله قلبً أو لعلها دمابً، لحن ٌدعونً بلسانه إلى البكاء معه

فإذا دفعنً سوء " ولكن ." ابنته صبٌحة تنادٌهإنه ٌسمع  23ص."أجل ال لشًء..البكاء ولٌس لشًء آخر

 ".سنبلة ٌنخرها الدود فً محٌط ٌسع األرض والسماء..ظهرت كما هً( حٌاتً)الحظ أن أمعن النظر فً 

أجل إنً متٌقن ولقد بلغ هذا . هناك شًء ال زال أمامً." مع هذا فإنه ما زال ٌبحث عن غاٌته 20ص

قبل ٌومٌن اثنٌن، حتى لكأنً كدت أراه رأي العٌن لو لم تقطع علً الٌقٌن عندي أقصاه فً دقابق معدودة 

كان اللٌل ."وفً تأمالته تلك ٌرى اللذة والحٌاة فً جمال ابنته صبٌحة 21ص ".سلسلة خواطري تلك

كأنه ٌقبض على الدنٌا بٌدٌن سوداوٌن فٌخفً عنها وجه السماء، ولم ٌكن شخص منفرد كالثعبان 

إنً أعلم ذلك، غٌر أن هذا لن ٌمنعنً أن أكتب ما أرٌد . من ٌصدقنً؟؟ ال أحدولكن . هو أنا..المتجمد

أنا مثال، كنت أتصور نفسً " 24ص  "فهل ٌبدل قولهم فٌما جرى؟؟< لقد كان دنٌبا شرٌرا>ولٌقولوا 

ولكن لماذا؟؟ ولم اعتقدت فً . أهواء صبٌانٌة. وأنا جالس وحدي، أننً إن لم أكن بطال فأنا بمقدار ضبٌل

> فجأة سمع . فبعد تقرب ابنته منه إلغرابه؛ كما ٌبدو له 25ص  "؟هذا االعتقاد األجوف؟..نفسً البطولة

ثم شعرت ...ال، قف، حذار، إٌاك، كل شًء كان ٌصرخ ".صوت أجش ٌفجر هذه الكلمة فً أذنٌه< ال



7 

 

وكان أن ..تهن ٌجذبنً من شعري بأقصى قوبرأسً ٌرتمً إلى الوراء فجأة بحركة مخٌفة وكأن هناك م

سقطت صبٌحة على المرآة وتكسرها فأرفع راحتً أسد بهما فوهتً عٌنً الجاحظتٌن محاوال إٌقاف 

ٌمأل ....كان دوٌا هابال"  26ص "...الدوي العظٌم القاسً الذي أمسكنً على حٌن غرة فأحالنً حٌوانا

لم ال أنام؟  -لها سمعً سؤال غامض ٌهمس به صوت مشوه النغمات صادر من أعماق عمٌقة ال قرار

ثم سكن كل ..كنت أحلم، ال بد أنً أحلم، فً كابوس مرٌع؛  30ص "...ٌجب أن أنام, أرٌد أن أنام

وكنت . ال شًء سوى السكون، سكون الموت، سكون الكون، سكون هللا. وما عدت أسمع صوتا...شًء

إذا كان السكر هو  فهذه المرة ٌستٌقظ على صوت مومس التً تسأله 30 ص" .رجال مرتعبا مذعورا

إن ". ابقح"وهو ٌخاطب صدٌقه فً مدونته إلخباره أنه كان فً بٌت . لم ٌكن كذلك. سبب هلوسته

أشار إلٌها أن . ه ٌستحضر الالوعً لكً ٌحاور المومس وٌتعاطف معهاشكوكه فً سلوك بناته جعل

كانت جلستً مع هذه ." رىإن أجوبتها الصرٌحة والمباشرة جعلته ٌفكر بطرٌقة أخ. تسكت بإشارة لطٌفة

خرج من عندها وبقً ٌسٌر على  30ص."المالمخلوقة كافٌة لقطع الشعرة الرقٌقة التً كانت تربطنً بالع

وضحكت ..فتذكرت السماء مرة أخرى ورفعت نظري إلٌها ثم ضحكت بسخرٌة.."هدىغٌر 

أٌها ..فً القداسة والوهم؛أٌها اإلله الموهوم، إنً قرٌب منك !..فرا  ٌحكم فراغا. وضحكت بٌأس..بألم

ص ."إننً فرٌد فً جوهري ألننً ضٌعت كل شًء وألننً انفصلت عنك إلى غٌر رجعة..العالم البعٌد،

30  

بدأت مرحلة جدٌدة فً حٌاة الراوي؛ بحثه واقترابه أكثر من غاٌته وفً نفس الوقت انشغاله بالبحث   

إلٌنا؟؟ كلنا عوالم فً حروب، عوالم لها مسالك من قال إنا نعٌش بأمان بٌن أقرب الناس . "عن الذات

. لكنها ، واآسفاه، حروب غٌر منظمة، ال بل هً حروب صدف وقضاء وقدر. هجوم ولها مواقع دفاع

ففً الحق ماذا ٌجدي أن أفكر بعمق فً كنه  " 32ص". أما أنا الذي أوشكت أن أكشف عن سر كٌانً

أبصق في وجه سبٌل السعادة، إن لم تستطع أن تدعنً اآللهة أو حقٌقة الحٌاة أو طرٌق الصواب أو 

ال ..ن قٌمة محاوالتً الوحٌدة هً أن تكون وأن تخلقأل... متى ما مست نواة وجودي؟؟ الحياة

ماذا دار فً ذهن األهل األعزاء، لنترك قلٌال مجال اآلراء، بعد إذ تكشفت لهم عن " 33ص."غٌر

م، لكننً ال أخالهم غٌر ر الماضٌة؟؟ ال أعلم تمام العلشخصٌة جدٌدة ظرٌفة محبوبة خالل هذه األشه

لم ٌخطر بباله أنه سٌغٌر رأٌه .  حسنا، ال تظنوا أنً أنتظر جوابا 7وٌخاطب المقابل  34 ص ".مندهشٌن

لكنه تجرأ هذه المرة وكان له فعل واضح لما ٌجري حوله؛ لقد بصق فً . فٌما ٌخص موضوع فاطمة

أصبح األب صدٌقا لبناته . جاهزا للمواجهة أصبحا لضغابن هذه الحٌاة لقد سلملم ٌعد مست. وجه الحٌاة

وٌحس باالرتٌاح لطرده آلبابه . ٌتمرد على مجتمعه وتقالٌده. وأخذ ٌشاركهم سهراتهم خارج البٌت

هو ..وكان أول شخص اهتممت به اهتماما خاصا ." وأجداده من حظٌرة نفسه التً سكنوها سنوات طوال

  42ص ".الفتاة العابثة اللعوب، هً الحٌاة بكل معانٌها وهً اللذة بأدق صورها وأجملهاهذه .. فاطمة

. تحول كبٌر7 حزٌران 20حزٌران ذهب مع فاطمة وساجدة إلى السٌنما ٌوم  1فبعد حادثة صبٌحة ٌوم   

هذه ..41ص"بماالظالم البهٌم دا.".ففً خلوته ٌرفع رأسه إلى السماء وقلبه خافقا ولم ٌرى إال ظالما بهٌما

فما جدوى كل ." ٌرقب السماء وٌنصت إلى موجات نفسه الثابرة الحبٌسة. اللٌلة أٌضا لم ٌستطع أن ٌنام

وألٌام مرت بعد ذلك، كان ٌبدو علً كما " 41ص" ما أعمل من كتابة إلى تذكر وتخٌل وتحسر؟؟

اهٌا عن نفسً ضاربا فً أخبرونً، القلق واالنزعاج بصورة جلٌة قوٌة جعلتنً معظم ساعات النهار س

  42ص  ".عوالم غرٌبة ال تصلها إال نفوس فقدت كل إٌمان واعتقاد
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فاسترجاع قصة الشٌخ .واضحا أن الراوي تذكر السبب الذي جعله فً هذه الحالة النفسٌة السٌبة هنا بدا  

ٌعترف فبغٌته لم  إنه. الذي قتل زوج ابنته عندما منع الزوج الشٌخ من معاشرة ابنته ٌشغل عقله الباطنً

مربعة جذابة، مخٌفة ..".فما ٌبحث عنها وجدها كما كان متوقعا. تكن بعٌدة ولم تكن فً عقله الباطن

  46ص..".أجل، هً فاطمة. فاتنة، فظٌعة رابعة؛ كانت هً

 أم الواقع الحقيقي؟ الواقع حقيقة

الصراع الحقٌقً مع الحٌاة  دأأٌلول ب 0ففً . إن إٌقاع الجزء الثانً من الرواٌة أسرع من األول  

قاسٌة هذه الحٌاة، قاسٌة هذه الرغبة؛ ولبن تذوق المر العلقم أحلى من أن 7" حاول جهده معها. وتهاوقس

وة الحٌاة فٌرى وصراعه مع قس وٌستمر فً هذٌانه 52ص ." تواجه أشٌاء سخٌفة ركٌكة أقوى منك

ٌحس بوحدة . أن الكفن ٌكون دابما أبٌض اللونعلما  ."القمر شاحبا كوجه المٌت وشعاعه كالكفن األصفر

 51ص ." الجمٌع نٌام، وهم أٌضا كاألموات. "شدٌدة؛ عذاب، حرمان وأرق

الشٌخ الجٌفة النتنة وفً نفس الوقت ٌعتبره الشخص الذي  أٌلول، تذكر مرة ثانٌة قصة الشٌخ؛ 22فً   

ما هذه الكلمة الغرٌبة عن ..آه." ألحرٌة خطرت بباله كلمة جدٌدة، استغرب تلفظها؛. ٌملك بطولة إنسانٌة

  52ص "عن روحً المتعبة؟؟..ذهنً المتعب

أٌلول، ٌجد أخٌرا حرٌته، لكنها لم تكن ٌوما غاٌة فقط بل وسٌلة أٌضا لنعٌش حٌاة إنسانٌة  22ففً ٌوم   

البصق  فً المادة المكونة إلقبالً وشغفً، حرٌة رفض كل شًء، فً..الحٌاة مقبل شغوف أنا من. "حقة

، فً احتقارها واالنفضاض عنها بأسرع من لمح البرق، حٌن تمس جوهر شخصٌتً في وجه الحياة

 .هاهو ٌبصق للمرة الثانٌة فً وجه الحٌاة 54ص ."حرٌتً..اإلنسانٌة

وهو جالس فً فراشه وحٌدا وعندما ٌصبح البشر . أٌلول، كالعادة قد فارق جفنٌه 24كان النوم ،ٌوم   

ورا  فً ذهنه ٌبدأ ٌفكر فً بعض النقاط السوداء فً حٌاته؛ ومن ضمنها مفهوم حرٌته إال أشباحا وص

ٌخاف من أن ٌنبش فً أعماقه الدفٌنة المظلمة لكً ٌجد أجوبة ألسبلة عن وجود الذات وعن . اإلنسانٌة

 .لكنه ٌخشى االنتحار، إذا ما وجد زٌفا وفراغا فً داخله. مفهوم الحرٌة

لقد وجدها 7 ٌلول باكرا،  قبل الفجر بالتحدٌد، أٌقظ عابلته وهو ٌصرخ بهستٌرٌاأ 26كان الوقت ٌوم   

ظن الجمٌع  62ص ."عرفت نفسً كلها. عرفتكم ٌا أعزابً. عرفتها. لقد وجدتها -"ومن ٌصدق ذلك؟ 

صقة في وجه بوبعد هذا من رأى منكم " 62ص ."لم أكن سوى إله7" لكنه ٌعتقد غٌر ذلك. أنه جن

لقد تحرر أخٌرا من قٌوده وبصق فً ." ا المنطلق الوحٌد الذي سٌضع قدمه فً العالم المخٌفأن..الحياة؟؟

قتلها على . بصق على قٌوده فنثرها أشالء. قضً األمر وقد قضاه بمفرده.  وجه الحٌاة للمرة الثالثة

إنه مستعد . طرٌقته ، تخلص منها على الورق ،عن طرٌق الكتابة، كان مطمبنا مسٌطرا، لم ٌأبه للعواقب

وكان ذلك ٌوم . 60ص."حسنا . لقد أتوا أظنهم سٌقتلوننً." للمواجهة وعواقبها ولتقبل نتٌجة اختٌاره 
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ً النفسً واألهم من ذلك تحمل بصمات عمٌقة فً التحلٌل اإلنسان "بصقة فً وجه الحٌاة"  رواٌةإن   

فكاتبنا واكب ورصد . ماعً واالقتصادي والسٌاسًن معاناة إنسانٌة عكست الوضع االجتأنها عبرت ع

رواٌاته وهذا ما نالحظه كذلك فً . حقب تارٌخ العراق فً أعماله بأسلوب سلس وجمالٌة عالٌة

أكدت أن الكتابة ٌمكنها أن أعماله  التً باقً كل وفً  "والمسرات واألوجاع" الرجع البعٌد" الموسومة
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ٌدة، تسمح للناقد كما للقارئ أن ٌستشف الغاٌة التً ٌسعى إلٌها تفتح الباب على مصراعٌه لتأوٌالت عد

 . من خالل تشفٌره للنص
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